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Discussie vlees & maatschappij
Tekst en beeld: Jef Verhaeren

Over politiek, het weer, gezondheidsproblemen, landbouw en voeding heeft 
iedereen wel zijn zegje. Opinies zijn meestal gesteund op emotie en niet op 
wetenschappelijk onderzoek. De algemene media, die geen landbouwjourna-
listen in huis hebben, volgen die trend en interpreteren eenzijdig wetenschap-
pelijke studies. “In ons land moet er geen landbouw zijn, het is hier te dicht be-
volkt,” hoor je vaak. Onze voorouders zijn destijds inderdaad massaal naar dit 
tweestromenland geëmigreerd omdat hier de vruchtbaarste grond is. En dat 
moeten we koesteren want, terwijl de wereldbevolking spectaculair aangroeit, 
gaat alle 10 seconden een hectare landbouwgrond verloren. Dit tweestromen-
land is intussen de gangmaker van de circulaire landbouw en heeft voor de 
rest van de wereldvoedselproductie een labofunctie. Een actuele vraag in dit 
kader is: “Moet dit met of zonder vlees of met minder vlees?”

Hoe duurzaam en gezond is vlees

VLEES EN MAATSCHAPPIJ
Is vlees produceren en eten duur-
zaam, gezond en diervriendelijk, daar-
over loopt een actuele discussie, vaak 
niet gehinderd door wetenschappe-
lijke waarheid. Vorig jaar doctoreerde 
Ruben Boonen aan het Centrum voor 
Agrarische Bio- en Milieu-Ethiek van de 
KULeuven met een thesis onder de titel 
‘How to feed and not to eat our world’, 
waarin de problematiek ruim aan bod 
kwam. Hij stelde alvast dat de land-
bouw een essentiële rol speelt in de 
productie van hernieuwbare grondstof-
fen. De dierlijke productie is daarin zeer 
belangrijk omdat ze weliswaar veel land 
gebruikt maar van dat land is het groot-
ste deel onbruikbaar voor humane voe-
ding. Tevens wordt bij de dierlijke pro-
ductie ook veel onbruikbare energie in 
eiwitten omgezet. De vraag naar dierlij-
ke eiwitten stijgt intussen zienderogen. 
Nog onlangs bleek dat in Vietnam de 
vleesconsumptie per capita steeg van 
20 kg in 1999 tot 50 kg in 2009. Maar 
hoe zit het met de duurzaamheid van 
die vleesproductie en is vlees wel ge-
zond?

De Belgische landbouwjournalisten 
brachten onlangs enkele weten-

schappers en experts samen in 
het CRA-W, het Waalse centrum 

voor landbouwonderzoek in 
Gembloux. De dierlijke pro-

ductie werd er belicht 
vanuit de oogpunten 

leefmilieu en ecologische voetafdruk, 
gezondheid en dierenwelzijn.

VLEESPRODUCTIE EN MILIEU
Michaël Mathot van het CRA-W presen-
teerde een studie, die hij met zijn col-
lega Didier Stilmant had uitgevoerd, 
waarbij de vraag werd gesteld of de teelt 
van herkauwers verenigbaar is met het 
behoud van een kwaliteitsleefmilieu. 
De studie was uiteraard toegespitst op 
Wallonië waar de productie van Bel-
gisch Wit-Blauw belangrijk is. “Ener-
zijds is de veeteelt de laatste decen-
nia op wereldniveau vaak bekritiseerd 
voor haar impact op het leefmilieu en 
het verbruik van beperkte plantaardige 
grondstoffen. De veeteelt draagt inder-
daad bij tot de verzuring, de waterpollu-
tie en de klimaatopwarming. Anderzijds 
stijgt dus de vraag naar vlees, samen 
met de bevolkingsaangroei. Het ver-
bruik stijgt met 1,3 procent per jaar. In 
België zelf daalt de vleesconsumptie,” 
aldus Michaël Mathot. Hij betwijfelt niet 
dat daar de nodige aandacht moet aan 
geschonken worden. Vlees en andere 
dierlijke producten hebben nochtans 
een hoge voedingswaarde, terwijl de 
grondstoffen dus vooral bestaan uit lig-
nocellulose (grassen, gerst, vezelach-
tige bijproducten uit de voedingsindu-
strie…) die door de mens moeilijk of 
niet verteerd worden. Wereldwijd is 75 
procent van het graasland niet bruik-
baar voor cultuurgewassen.

In Wallonië is de rundveeteelt (zuivel 
en vlees) veruit de belangrijkste eco-
nomische landbouwsector. De nade-
lige gevolgen voor het milieu kunnen 
betrekking hebben op het verbruik 
van beperkte beschikbare grondstof-
fen (fossiele energie, fosfor…) en emis-
sies maar die verschillen van plaats tot 
plaats. Volgens een Zweedse studie 
brengt de productie van 1 kg eiwit van 
rundvlees 220 kg CO2-equivalent in de 
atmosfeer, in de provincie Luxemburg 
is dat 100 kg CO2-equivalent. Veel ele-
menten spelen hier een rol: de uitstoot 
van broeikasgassen, nitraat- en fos-
faatpollutie, vermindering van de bio-
diversiteit, concurrentie met cultuur-
gewassen. In Wallonië is de landbouw 
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de 
uitstoot van 11,2 procent van de broei-
kasgassen. De concurrentie met cul-
tuurgewassen bestaat in Wallonië nau-
welijks. Het vee eet gras en gerst, wat 
niet geschikt is voor menselijke con-
sumptie, en bijproducten uit de voe-
dingsindustrie. Michaël Mathot wijst 
erop dat de invloed van de landbouw 
en andere sectoren (transport, indu-

De dierlijke productie is zeer belangrijk hoewel ze veel land gebruikt maar van dat land is het grootste deel onbruikbaar voor humane voeding

strie, particulieren…) met dezelfde in-
strumenten en volgens dezelfde maat-
staven moet gemeten worden (ook naar 
nut en schade van de activiteit toe) en 
dat is nog niet vanzelfsprekend. Ook de 
bijdragen van de veeteelt tot de vrucht-
baarheid van het landbouwareaal en de 
voedselzekerheid moeten in rekening 
worden gebracht.

HET MILIEU, LOKAAL EN GRENZELOOS
Maar Wallonië is uiteraard niet repre-
sentatief voor heel de wereld. De si-
tuatie van de dierlijke productie is bij-
voorbeeld in Vlaanderen en Nederland, 
vlakbij dus, al totaal anders. Ook de 
varkens- en pluimveestapel zijn er zeer 
belangrijk en ze zijn voorbeelden van 
circulaire landbouw. Nergens worden 
meer bijproducten in het veevoeder ge-
recycleerd. In Vlaanderen bestaat 55 
procent van het mengvoer uit bijpro-
ducten en reststromen. Daarmee is de 
problematiek van de milieudruk nog 
niet opgelost en de productie en con-
sumptie van eiwitten van plantaardige 
en dierlijke oorsprong moet zeker effici-

enter en duurzamer. Dat toont ook Ru-
ben Boonen aan. Volgens Boonen moet 
de voedselproductie gericht zijn op no-
den en niet op wensen. De eiwitefficiën-
tie moet omhoog. Bij koudbloedigen is 
die efficiënter en daarom zal aquacul-
tuur aan belang winnen. Alternatieve ei-
witten, ondermeer uit algen en insec-
ten, zullen ook aan belang winnen. Met 
technologie, ook veevoedingstechno-
logie, kan de milieu-impact worden te-
ruggedrongen. Op dat vlak is trouwens 
reeds veel vooruitgang geboekt.

Ook Michaël Mathot wijst op de uit-
daging om het agrovoedingssysteem 
sterk te optimaliseren en de milieu-im-
pact sterk in te dijken. Daarbij moet 
rekening gehouden worden met eet-
gewoonten, klimatologische omstan-
digheden, technologie, economie, be-
schikbare kennis en tal van andere 
factoren. Hoewel de broeikasgaspro-
blematiek grensoverschrijdend, zelfs 
mondiaal is, toch moet speciale aan-
dacht gaan naar typisch regionale si-
tuaties en moeten transferts van mi-
lieu-impact tussen regio’s, tussen 

verschillende milieuproblematieken en 
verschillende duurzaamheidsaspecten 
vermeden worden.

IS VLEES ONGEZOND?
Enkele maanden geleden was er in de 
media heel wat te doen rond een rap-
port van het International Agency for 
Research on Cancer (IARC) van de VN. 
Daaruit werd door een aantal algeme-
ne media en drukkingsgroepen, zonder 
grondige studie, besloten dat het eten 
van rood vlees het risico op kanker zou 
verhogen. Prof. Stefaan De Smet van 
het Labo voor diervoeding en de kwali-
teit van dierlijke producten van UGent, 
die zelf aan het rapport meewerk-
te, reageerde in de pers, wat weten-
schappers wellicht te weinig doen, 
en gaf ook toelichting in Gembloux. 
Vooreerst blijkt uit tal van studies 
de heilzame gevolgen van het 
eten van vlees voor de mens. 
De befaamde Amerikaan-
se wetenschapsjournaliste 
Sujata Gupta schreef in 
maart 2016 in ‘Natu-
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Volgens dr. Ruben Boonen moet de 
voedselproductie gericht zijn op noden 
en niet op wensen. De eiwitefficiëntie 
moet omhoog.

Michaël Mathot van het CRA-W: “Het 
vee eet gras en gerst, wat niet geschikt 
is voor menselijke consumptie, en bij-
producten uit de voedingsindustrie.”

In Vlaanderen bestaat 55 procent van het mengvoer uit bijproducten en reststromen

Prof. Stefaan De Smet van het Labo 
voor diervoeding en de kwaliteit van 
dierlijke producten van UGent relati-
veerde de recente mediaberichten over 
het kankerrisico van vlees

46 augustus-september 2016 | 4   47

re’ onder de titel ‘Hersenvoeding: slim 
eten’ dat de eerste mensen die op die-
ren joegen voor vlees, grotere hersens 
ontwikkelden dan planteneters. Dier-

lijke producten vormen een belangrij-
ke bijdrage aan nutriënten en dragen 
bij tot smaak en eetgenot. De Canade-
se wetenschapsjournaliste en schrijf-
ster Heather Pringle schreef vorig jaar 
in ‘Scientific American’ dat het feit dat 
mensen langer leven dan primaten 
vaak toegeschreven wordt aan de mo-
derne geneeskunde, voedselzekerheid 
en –kwaliteit en hygiëne. Dat geldt ech-
ter slechts voor de laatste 200 jaar maar 
de trend begon al veel vroeger. Door 

het eten van vlees ontwikkelden onze 
menselijke voorouders verdedigings-
mechanismen tegen ziektekiemen, 
waardoor ze langer gingen leven en la-
ter wel blootgesteld werden aan ouder-
domsziekten, zoals kanker, diabetes, 
hart- en vaatziekten.

Er zijn natuurlijk tal van andere oorza-
ken, die dit proces beïnvloeden en er 
is ook een verschil tussen een hoge en 
lage consumptie van vlees en ook tus-
sen rood en verwerkt vlees. Het risico 
is hoger bij verwerkt vlees dan bij rood 
vlees en nog iets lager bij wit vlees. Ste-
faan De Smet was, samen met nog 21 
andere wetenschappers van over de 
hele wereld, uitgenodigd om in 2015 in 
Lyon deel uit te maken van een werk-
groep van het IARC om te evalueren of 
er wetenschappelijk bewijs is voor een 
verband tussen het eten van rood vlees 
en vleeswaren en een verhoogd risico 
op het ontwikkelen van kanker, meer 
bepaald colorectale kanker (darmkan-
ker), de derde meest voorkomende 
kanker bij de mens. “Andere chroni-
sche aandoeningen en de consumptie 
van wit vlees en vis werden in dit on-
derzoek niet betrokken. Het is belang-
rijk te verduidelijken dat de taak van 

onze werkgroep erin bestond een ge-
varenanalyse uit te voeren en geen vol-
ledige risicoanalyse. We zochten met 
andere woorden naar de sterkte van de 
wetenschappelijke bewijskracht en niet 
naar de grootte van het risico,” verdui-
delijkt Stefaan De Smet.

Volgens de conclusies van het 
IARC-rapport over de wetenschap-
pelijke bewijskracht voor het verband 
tussen eten van vlees en colorecta-
le kanker bij de mens is ‘het eten van 
vleeswaren kankerverwekkend’ en ‘het 
eten van rood vlees waarschijnlijk kan-

kerverwekkend’. Voor nagenoeg alle 
andere kankers werd geen duidelijk 
wetenschappelijk verband vastgesteld. 
“Er is dus wetenschappelijk bewijs dat 
het eten van rood vlees en vleeswa-
ren het risico op darmkanker verhoogt, 
maar deze conclusies moeten genuan-
ceerd geïnterpreteerd worden,” aldus 
prof. De Smet. “Niet de grootte van het 
risico werd onderzocht, wel de bewijs-
kracht.” Wat bewijskracht betreft zitten 
bijvoorbeeld het sterk verhoogd risico 
op longkanker bij roken en het weinig 
verhoogd risico op darmkanker bij het 
eten van vleeswaren in dezelfde cate-
gorie.

TOCH VOEDINGSAANBEVELINGEN
Op basis van de conclusies van de 
IARC-werkgroep en van persoonlijk on-
derzoek en  onderzoek van het WCRF/
AICR (World Cancer Research Fund/
American Institute of Cancer Research) 
gaf Stefaan De Smet enkele voedings-
aanbevelingen. “Voor de Belgische sa-
menleving kunnen we schatten dat, als 
we collectief gemiddeld 100 g per dag 
minder rood vlees zouden eten (of 50 g 
per dag minder vleeswaren), dit tot on-
geveer 1.500 minder nieuwe gevallen 
van colorectale kanker en 500 minder 
overlijdens per jaar zou kunnen leiden.” 
In een rapport van de Hoge Gezond-
heidsraad wordt aanbevolen de con-
sumptie van rood vlees best te beper-
ken tot maximum 500 gram per week, 
en de consumptie van vleeswaren (op 
basis van rood vlees) tot een minimum. 
“Vlees heeft dus zeker een plaats in 
onze voeding, maar wordt best met 
mate geconsumeerd in een gevarieerd 
en evenwichtig dieet,” aldus nog Ste-
faan De Smet.

VLEESCONSUMPTIE EN DIERENWELZIJN
Professor Ethologie Claire Diederich, 
van de Universiteit van Namen (Geïnte-
greerd Diergeneeskundig onderzoek) 
had het over vleesconsumptie en die-
renwelzijn en dat willen we in deze con-

text toch een plaatsje geven. Zij wees 
erop dat een aantal elementen van-
daag meespelen bij de houding van de 
publieke opinie ter zake zoals het ‘hu-
maniseren’ van het dier, het idealise-
ren van de natuur, de stedelijke bena-
dering met gebrek aan voeling ter zake, 
het verdedigen van de zwakkeren, de 
afkeer voor dood en doden…

De regelgeving inzake dierenwelzijn 
moet volgens Claire Diederich uitgaan 
van het effect van menselijk handelen 
op het dier zowel fysiologisch, op het 
gedrag en op de gezondheid, zowel 
vanuit een wetenschappelijke als more-
le benadering. Dit moet gebeuren op 3 
niveaus, die met elkaar verbonden zijn: 
het fysische niveau (gezondheid), het 
psychisch niveau (stress, angst…) en 
het natuurlijke niveau (het dier de mo-
gelijkheid bieden zich natuurlijk te ge-
dragen). Claire Diederich gaf wel toe 
dat het moeilijk is de impact van de 
veeteelt op die niveaus correct in te 
schatten. De uitdaging bestaat erin 
deze nieuwe vereisten te combi-
neren met economische, sociale 
en culturele factoren en dit op 
basis van betrouwbare we-
tenschappelijke gegevens.

Is vlees produceren en eten duurzaam, gezond en diervriendelijk?
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